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Schema för inlämning av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE) till 

Finlands Bank 

 

Statistikföringen och rapporteringen av uppgifter enligt den nya förord-

ningen om betalningsstatistik inleds från början av 2022. Finlands Bank 

samlar in dessa uppgifter i den nya insamlingen av uppgifter om betal-

ningar och svikliga förfaranden (MAPE-datainsamling). Betaltjänstleve-

rantören rapporterar uppgifterna antingen enligt fulla rapporteringskrav 

(rapportör med full rapporteringsskyldighet) eller enligt förenklade rap-

porteringskrav och med glesare frekvens, om betaltjänstleverantören har 

beviljats undantag (rapportör med förenklad rapporteringsskyldighet). 

Uppgiften om huruvida betaltjänstleverantören ska leverera uppgifterna 

enligt fulla rapporteringskrav eller om betaltjänstleverantören har beviljats 

undantag framgår av det brev som redogör för rapporteringsskyldigheten. 

 

 

Betaltjänsteleverantörer med full rapporteringsskyldighet rap-

porterar uppgifterna kvartalsvis eller halvårsvis. Kvartalsstatistiken levere-

ras till Finlands Bank den sista bankdagen i den månad som följer efter re-

ferensperioden. Halvårsstatistiken levereras till Finlands Bank två måna-

der efter referensperiodens slut, den sista bankdagen i månaden. Den 

första kvartalsstatistiken omfattar uppgifterna för det första kvartalet 2022 

(2022Q1) och levereras till Finlands Bank senast 29.4.2022. Den första 

halvårsstatistiken (2022H1) omfattar uppgifterna för det första halvåret 

2022 och levereras till Finlands Bank senast 31.8.2022.   

 

 

Betaltjänstleverantörer som beviljats undantag, dvs. rapportörer 

med förenklad rapporteringsskyldighet rapporterar uppgifterna årsvis. 

Uppgifterna rapporteras uppdelade på två halvårsperioder, i praktiken le-

vereras med andra ord två separata rapporter. Årsstatistiken levereras till 

Finlands Bank den sista bankdagen i februari efter referensperioden. Upp-

gifterna för det första halvåret kan emellertid levereras redan tidigare. Den 

första årsstatistiken omfattar uppgifterna för det första och det andra halv-

året 2022 (2022H1 och 2022H2) och levereras till Finlands Bank senast 

28.2.2023. 
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MAPE-rapporteringsschema. 

 

Rapporterande 
population 

Frekvens Rapport- 
period 

Inlämningstid 
till Finlands  
Bank 

Första refe-
rensperiod 
som rappor-
teras 

Tidpunkt för 
inlämning av 
den första 
rapporten 
 

Full  
rapporterings-
skyldighet 

Kvartalsvis 
(Q) 

Kvartal (Q) 1 månad från 
referenspe-
rioden 

Q1 2022 29.4.2022 

Full  
rapporterings-
skyldighet 

Halvårsvis 
(H) 

Halvår (H) 2 månader 
från referens-
perioden 

H1 2022 31.8.2022 

Förenklad  
rapporterings-
skyldighet 

Årsvis (A) Halvår (H) 2 månader 
(och 8 måna-
der) från refe-
rensperioden 

H1 och H2 
2022 

28.2.2023 

  

 

Statistiken om betalningar och svikliga förfaranden lämnas in till Finlands 

Bank via Posti Messaging Oy:s datainsamlingstjänst DCS2. Finlands Bank 

informerar senare separat om tidpunkten för när datainsamlingen öppnas i 

DCS2-tjänsten.  

 

 

 

 

 


